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Como interpretar manchete de jornal e revistas? 
 

 
 

RESUMO   
 

 

textu  

apenas à escrita, entretanto, hoje em dia, o conceito é compreendido como produto de uma atividade 

discursiva. Sendo assim podemos compreender sua definição como um entrelaçamento de ideias que 

transmite uma mensagem em uma determinada situação comunicativa. Além disso, os gêneros textuais 

surgiram a partir da necessidade de interação dos falantes. Por isso, cada gênero possui uma função social 

para cada situação de comunicação. São textos que encontramos no cotidiano e apresentam objetivos de 

comunicação distintos uns dos outros.  

 

Vale destacar que nós somos muito mais leitores de gêneros textuais do que produtores. Sendo assim, 

mesmo que nunca tenhamos escrito um gênero específico, por exemplo, a bula de remédio, nós sabemos 

qual é a sua finalidade discursiva e seus elementos composicionais.  

 

No que diz respeito aos textos presentes em jornais e revistas, eles possuem como objetivo geral a 

transmissão de informações aos leitores. Dessa forma, eles geralmente são imparciais, quando desejam 

apenas transmitir a informação sem a presença de um ponto de vista, entretanto, há gêneros que utilizam a 

opinião do autor para abordar um determinado assunto e por isso eles são parciais, além da presença de 

propagandas para a persuasão dos leitores sobre determinados produtos.  

 

Estrutura dos jornais e seus componentes  

 

Mesmo que a notícia e a reportagem sejam do gênero jornalístico, elas possuem diferenças. A reportagem é 

um texto opinativo porque tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do 

cotidiano. Já a notícia é um texto de caráter informativo com a 

Entretanto, 

os dois gêneros possuem a predominância da função referencial, pois priorizam o contexto da mensagem 

como foco principal.  

O hipertexto também é um recurso presente nos textos jornalísticos visto que o leitor passa a ter uma 

participação mais ativa por poder seguir caminhos variados dentro do texto e seleciona pontos que o levam 

a outros textos ou mídias para complementar o sentido da leitura. São exemplos os sites que aparecem nas 

notícias ou reportagens, as legendas de imagens, as notas de rodapé, entre outros recursos.  
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